
SETEMBRO  /  OUTUBRO    2014

Dia 28 DOMINGO XXVI DO TEMPO COMUM - Ano A
Ez 18, 25-28; Sal 24; Filip 2, 1-11 ou Filip 2, 1-5; Mt 21, 28-32
Missas: às 8h30, 10h30, 12h e 19h na Sé; e às 10h em Vilar

10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.

Dia 29 SEGUNDA-FEIRA - S. Miguel, S. Gabriel e S. Rafael, Arcanjos
Dan 7, 9-10, 13-14 ou Ap 12, 7-12a; Sal 137; Jo 1, 47-51

21h30 Reunião da Equipa Arciprestal de Pastoral Juvenil (gja2), no centro
paroquial.

Dia 30 TERÇA-FEIRA - S. Jerónimo, presbítero e doutor da Igreja
Job 3, 1-3, 11-17, 20-23; Sal 87; Lc 9, 51-56

10h00 Encontro dos párocos dos seminaristas, no Seminário de Santa Joana.

Dia 01 QUARTA-FEIRA - S. Teresa do Menino Jesus, virgem e doutora da Igreja
Job 9, 1-12, 14-16; Sal 87; Lc 9, 57-62

10h00 Reunião do Conselho Episcopal, no Paço.
15h00 Reunião dos grupos do Movimento Vida Ascendente (Nª. Srª. da Glória

e Sta. Joana), no centro paroquial.
18h00 Missa em Santiago.
20h00 Ensaio do CatedrAv, no salão Nª. Srª. da Glória.

Dia 02 QUINTA-FEIRA - Santos Anjos da Guarda
Job 19, 21-27; Sal 26 (27)   ou   Ex 23, 20-23a; Sal 90; Mt 18, 1-5.10

Dia 03 SEXTA-FEIRA - Job 38, 1, 12-21; 40, 3-5; Sal 138; Lc 10, 13-16
10h00 Encontro dos "padres novos" com o sr. Bispo, Seminário de Santa Joana.
17h00 Missa em Vilar.
21h30 Ensaio do coro Nossa Senhora da Glória, na Sé.

Dia 04 SÁBADO - S. Francisco de Assis
Job 42, 1-3,5-6,12-16 (hebr, 1-3,5-6,12-17); Sal 118; Lc 10, 17-24

19h00 Missa na Sé e em Santiago.

Dia 05 DOMINGO XXVII DO TEMPO COMUM - Ano A
Is 5, 1-7; Sal 79; Filip 4, 6-9; Mt 21, 33-43

10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.

Já no domingo passado demos conta de que Deus, na
Sua relação connosco, age de forma absolutamente
original e que na hora das contas, satisfeitas as
exigências da justiça, superabunda sempre a Sua bondade
e magnanimidade. Desconcertante, sem dúvida, para
quem, na melhor das hipóteses, pautar a sua relação
com os demais apenas em critérios de justiça!

Neste domingo, o 26º do tempo comum, continuamos a
ser confrontados com a diferença qualitativa dos juízos
de Deus em relação aos nossos. É tão fácil a tentação
das condenações levianas, é tão frequente a catalogação
das pessoas, ou a sua desculpabilização simplista face
ao poder de um qualquer destino …!

Deus, para quem o mais importante é a pessoa concreta,
sempre com margem de crescimento e possibilidade de
conversão, mantém plenamente em nós a Sua confiança
e usa connosco de paciência infinita, esperando apenas
de nós o uso responsável da liberdade, que aprecia e
respeita em cada ser humano.

Não sujeitos a fatalismos ou joguetes do destino mas
livres, é como Deus nos quer. E não poderia ser de outro
modo, já que "nos criou à Sua imagem e semelhança,"por
amor e para o amor, isto é, para a felicidade. E só a
atingimos na medida em que fazemos nosso, livremente,
o projecto que Deus tem para cada um.

P. Fausto
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Deus é mesmo assim…!
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Assembleias arciprestais sobre a exortação “A Alegria do Evangelho”, nos
dias 15 e 22 de Outubro, pelas 21h15, no salão da Junta de Santa Joana.



Não basta dizer, dizer...
Não basta dizer, dizer...
Se depois não há fazer!
Mesmo que se diga "não"
É preciso conversão,
Porque à Palavra de Jesus,
Que traz vida e luz
Só podemos assentir
E bons frutos produzir.

Quando Deus chamar
Só há uma resposta a dar:
Aquela que faz convergir
O dizer e o agir.

Deus não quer respostas de aparência
Quer apenas a verdade e a coerência!
Não quer filhos de fechada,
Que à frente dizem "sim",
E depois não fazem nada!

                                                  P.JAC

Catequese de adultos e
Preparação para a
iniciação cristã

1.º ano
segunda-feira, 16h30
sábado, 9h30
Santiago: quinta-feira, 18h30

2.º ano
quinta-feira, 16h30
sábado, 11h
Santiago: segunda-feira, 18h30

3.º ano
quarta-feira, 16h30
sábado, 9h30
Santiago: quarta-feira, 18h30

4.º ano
terça-feira, 16h30
sábado, 9h30

5.º ano
quinta-feira, 18h30

6.º ano
quarta-feira, 18h30

7.º ano
segunda-feira, 18h30

Catequese Paroquial 2014-2015: Horários

Se é verdade que a iniciação cristã engloba
a preparação e a celebração dos
sacramentos do Baptismo, Eucaristia e
Confirmação, não é menos verdade que o
aprofundamento da fé e a tomada de
consciência dos compromissos baptismais
é tarefa (inacabada) de toda uma vida.
Deste modo, lembramos que estão abertas
as inscrições para adultos que, tendo já
celebrado os sacramentos da iniciação,
desejem aprofundar a sua fé.
Também os adultos que não os celebraram
se poderão inscrever para, se possível,
noutro grupo, se prepararem
convenientemente para essa celebração.

8.º ano
quinta-feira, 18h30

9.º ano
sexta-feira, 18h30

10.º ano
segunda-feira, 18h30

Jovens 11.º
quinta-feira, 18h30

Jovens 12.º (este horário pode sofrer alteração)

quinta-feira, 18h30

Estamos a terminar o período das inscrições e renovações para a catequese de crianças,
adolescentes e jovens. Já sabemos que, a partir do dia 6, a nossa catequese paroquial
inicia no dia e hora de cada um dos anos.
Nunca é demais lembrar que a catequese é responsabilidade da comunidade cristã.
Precisamos de rezar insistentemente para que todos os envolvidos - catequistas,
animadores, pais, crianças, adolescentes, jovens e adultos - experimentem o encontro
com Cristo Vivo e Ressuscitado, O celebrem e O testemunhem a todos.
Aos pais dos nossos catequizandos pedimos o acompanhamento dos seus filhos em
todo o percurso catequético. A este respeito, já podemos indicar que, durante o mês
de Outubro, haverá encontros por anos catequéticos e, no mês de Novembro, já
podem agendar, o sábado, dia 22, para um encontro conjunto, às 15h.

Retiro de Crismandos

Este fim-de-semana os nossos jovens que
se preparam para celebrar, brevemente,
o Sacramento da Confirmação (Crisma)
realizam o seu retiro. Uma caminhada
entre Aveiro e o Santuário de
Schoenstatt, em Ílhavo, onde irão
pernoitar, diversos momentos de reflexão,
oração, partilha e convívio compõem o
programa. O retiro termina na missa das
12h de domingo, na Sé, onde cada jovem
fará o seu compromisso público diante
da comunidade.

Inscrições para o 191

Estão abertas as inscrições para o Agrupamento 191-Aveiro do Corpo
Nacional de Escutas. Terão lugar nos dois primeiros sábados de
Outubro, das 10h às 12h, na nova sede em construção, por trás do
Centro Saúde de Aveiro. Podem inscrever-se lobitos (dos 6 aos 9
anos), exploradores (dos 10 aos 14 anos), pioneiros (dos 15 aos 18
anos) e caminheiros (dos 18 aos 22 anos). Para qualquer informação
podem contactar através do telemóvel 918621311 ou do email
geral@agr191.cne-escutismo.pt.

Fátima recebe no próximo fim-de-semana as Jornadas Nacionais de
Catequistas 2014  subordinadas ao tema "A Alegria de anunciar Jesus
Cristo". A nossa Paróquia também estará presente.


